Leden
Úkoly na celý měsíc:

Určovat hlavní znaky zimního období – mráz, led, sníh…
Bezpečnost dětí v zimním období

Oblékání v zimě

– jak se chová naše tělo, když je zima
- kterou částí vnímáme zimu
- jak se zahřejeme

Příroda v zimě

-

ptáčci v zimě

- zvířátka v zimě

Úkoly na jednotlivé týdny:

I. týden

Jaká je zima
Určování hlavních znaků zimy
Bezpečnost dětí v zimním období

II. týden

Oblékáme se v zimě
Zimní doplňky
Teplé obutí

III. týden

Ptáčci v zimě
Jak se o ně staráme
(krmítko, potrava)
Práce s papírem a barvou
Zvířátka v zimě
Co dělají zvířátka v zimě (lesní, domácí)
Rytmizace říkanek o zvířátkách
Procvičení jemné motoriky ruky
Náhodná pozorování

IV. týden

Únor
Úkoly na celý měsíc:

Lidské tělo – péče o něj, o své zdraví
Znalost základních barev formou her, též v přírodě
Tradice Masopustu a Sv. Valentýna
Dramatizace pohádek

Úkoly na jednotlivé týdny:

I. týden

II. týden

III. týden

IV. týden

Znáš své tělo
Znát hlavní části lidského těla
Oblékání panenek
Znázornit lidskou postavu kresbou a
modelováním
Barevný týden
Procvičování základních barev
Učit doplňkové
Barvy v přírodě
Správná volba barev při kreslení
Masopust se blíží
Vysvětlení tradice
Výroba masek
Maškarní karneval – vyhodnocení masky
Pohádkový týden
Dramatizace jednoduchých pohádek
Souvislé vyjadřování
Samostatné vypravování
Kresba děje
Zpěv písní

Březen
Úkoly na celý měsíc:

Návštěva knihovny
Příchod jara
Jarní práce
Jarní hry dětí

Úkoly na jednotlivé týdny:

I. týden

II. týden

III. týden

IV. týden

Týden s knihou
Březen – měsíc knihy
Zacházení s knihou
Prohlížení knih
Dramatizace dle přečteného
Kreslení pohádky
Příchod jara
Jarní měsíce
Ptáci se vracejí
První jarní květiny
Probouzení přírody
Jarní práce
Pozorování zahrádek a polí
Práce na zahradě
Úprava záhonků
Pracovní nářadí
Domácí zvířata
Jarní hry dětí
Kreslení na chodník
Seznámení s hrou „Kuličky“
Míčové hry
Delší vycházka přírodou - poklad

Duben
Úkoly na celý měsíc:

Velikonoce – svátky jara
Duben – měsíc bezpečnosti
Tradice – pálení čarodějnic a stavění májky
Exkurze do požární zbrojnice

Úkoly na jednotlivé týdny:

I. týden

II. týden

III. týden

IV. týden

Velikonoční nápady
Práce s papírem
Pletení pomlázky
Lepení
Velikonoce v knize
Nácvik velikonočních koled a říkanek
Malování vajíček
Hledání velikonočního zajíčka
Dopravní prostředky
Rozlišovat dopravní prostředky dle místa
pohybu
Vystihnout dopravní prostředek v kresbě
Přímé pozorování u hlavní silnice
Dopravní výchova
Základní pravidla dopravní výchovy
Rozlišovat vpravo – vlevo
Semafor
Správné přecházení vozovky
Dopravní značky z okolí

Květen
Úkoly na celý měsíc:

Moje rodina
Domov a jeho okolí
Příroda kvete
Louka hmyz

Úkoly na jednotlivé týdny:

I. týden

II. týden

III. týden

IV. týden

Naše rodina
Povídání o rodině
Svátek matek
Vzájemné vztahy v rodině – rozdělení práce
Vyprávění, malování, pohybové vyjádření
Co je doma
Kde bydlím
Části bytu – pokoj, kuchyň, koupelna
Základní vybavení domácnosti
Luční a zahradní květiny
Názvy květin
Pohybové vyjádření
Barvy na louce
Početní řada
Louka a hmyz
Názvy nejznámějšího hmyzu
Přímé pozorování na louce
Vycházka do lesa a k řece

Červen
Úkoly na celý měsíc:

Barvy a geometrické tvary, rozvoj prostorového vnímání
Pravá a levá strana
Oslava svátku Mezinárodního dne dětí
Školní výlet do třeboně

Úkoly na jednotlivé týdny:

I. týden

II. týden

III. týden

IV. týden

MDD
Výroba čepic na karneval
Sportovní soutěže
Táborák – opékání buřtů
Výtvarná soutěž
Co jsme se naučili
Opakování všech činností – hudební,
literární, výtvarná, dramatická
Ve zdravém těle zdravý duch
Nácvik nové pohybové hry
Překážková dráha
Běh v přírodě – překonávání přírodních
překážek
Loučíme se
Čtení z knihy Honzíkova cesta
Kam pojedu na prázdniny – souvislý projev
Rozloučení s předškoláky
Delší vycházka na farmu k Pavelcům

Září
Úkoly na celý měsíc:

Seznámení dětí s režimem v mateřské škole
Vytvářet atmosféru pro rozvoj kamarádských vztahů mezi dětmi
Hygienické návyky
Krásy podzimní přírody a její změny

Úkoly na jednotlivé týdny:

I. týden

II. týden

III. týden

IV. týden

Vítáme Vás v MŠ
Seznámení s režimem v MŠ
Zapojení nových dětí do kolektivu
Znát svou značku
Učit zdravit a děkovat
Poznáváme se
Představení se dětí vzájemně
Zjišťování pohybových dovedností dětí
Zjišťování výtvarných dovedností
Jablíčkový týden
Sklizeň ovoce
Poznávat jablka – hrušky – švestky
Práce s obrázkem podzim
Přímé pozorování v přírodě
Přišel podzim
Hlavní znaky podzimu
Práce s přírodním materiálem – listím
Barvy podzimu
Vyjádření kresbou

Říjen
Úkoly na celý měsíc:

Hlavní znaky ročního období
Přírodniny

-žaludy
-listy
-jeřabiny

Úkoly na jednotlivé týdny:

I. týden

II. týden

III. týden

IV. týden

Touláme se podzimní přírodou
Vycházky do přírody
Pozorování změn na zahrádkách
Barevnost listí
Sběr přírodnin
Počasí
Pojmy – mlha, rosa, babí léto…
Oblékáme se dle počasí
Zvířátka ze žaludů – sběr žaludů
Podzim s drakem
Vyrábíme draky
Vystřihování, lepení, dokreslování
Výzdoba oken
Nácvik říkanek a písní
Hra na malíře
Seznámení s netradičními výtvarnými
technikami
Obtisk listu
Zapouštění barvy do mokrého podkladu
Práce s uhlem

Listopad
Úkoly na celý měsíc:

Moje vesnice a významné budovy v ní
Listnaté a jehličnaté stromy
Pojmy: ryby, rybník, výlov
Příchod zimy

Úkoly na jednotlivé týdny:

I. týden

II. týden

III. týden

IV. týden

Výlov a ryby
Povídání o rybách
Obrázkové knihy o rybách
Způsob života ryb
Vycházka k rybníku
Malování a modelování ryb
Podzimní les
Poznávat stromy listnaté a jehličnaté
Přiřazování listů a plodů
Lepení listů – koláže
Soutěž- Kdo najde nejkrásnější list
Moje Majdalena
Co se mi u nás nejvíc líbí
Kde bydlím
Významné budovy v obci
Exkurze – obchod, pošta, obecní úřad…
Příchod zimy
Hlavní znaky zimy
Jak se mění oblečení
Práce s netradiční technikou - vatou

Prosinec
Úkoly na celý měsíc:

Navodit atmosféru blížícího se Mikuláše a Vánočních svátků
Tradice těchto svátků
Zdobení MŠ

Úkoly na jednotlivé týdny:

I. týden

II. týden

III. týden

IV. týden

Čekáme Mikuláše
Nácvik říkanky
Pečení čerta z perníkového těsta
Malování čerta
Svátek Barbory
Adventní věnec
Příprava na Vánoce
Poslech a zpěv koled
Výroba vánočních ozdob
Nácvik vánoční koledy
Vánoční besídka
Týden splněných přání
Zdobení perníčků
Zdobení stromečku
Vánoční nadílka
Sledování pohádek
Slavíme Vánoce
Hry s novými hračkami
Posezení u rozsvíceného stromečku a
zapalování svíček

